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2 Thurø Sejlklub 

Den nye struktur i TSK vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling i TSK d. 24/2-2016 

De udvalg, der tidligere har siddet i bestyrelsen, er nu som udvalg under de re-
spektive formænd i bestyrelsen. Disse udvalg arbejder selvstændigt i forhold til 
egne budgetter og mål og strategier for de enkelte udvalg. 
 
Koordineringen til bestyrelsen foregår med reference til det udvalg i bestyrelsen, 
de nu er underlagt. 
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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

Swipp nr.:  21 52 56 53  
www.thuroesejlklub.dk 

    
 

   . 
  
 
 

Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

42 76 64 12 

Næstformand Jesper Henriksen formanden@thuroesejlklub.dk 23 34  70 21 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

29 66 54 99 

Sekretær 
Kommunikation 

Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

62 20 75 01 
25 23 20 10 

Sejlads /aktivitet Jørgen Holme aktivitet@thuroesejlklub.dk 62 20 76 70 

Ungdom Mette Christoffersen ungdom@thuroesejlklub.dk 62 20 71 11 

Hus og anlæg Bjerne Sørensen husudvalg@thuroesejlklub.dk 
havnen@thuroesejlklub.dk 

29 71 87 18   

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
Vi arbejder på at finde frem til hvor mange underudvalg og kontaktpersoner vi 
skal have med her. Indtil da  finder du dem under ”Kontakt Klubben” på hjem-
mesiden 
 
Et lille opråb fra redaktøren: Brug Times new roman 11 og send alle indlæg 
adresseret til: bladet@thuroesejlklub.dk 
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April: 2+3 Solingerne sættes i stand 
   05.  Sejlerskolen  orienteringsmøde 19.00  i Egely 
   9+10 Solingerne sættes i stand 
   13.  Seniorgruppen starter kl. 10.00 
   16.  Søsætning  
   17.  Standerhejsning kl. 15.00 
   22.  Masteskur (se side 25) 
   27.  Fordelingsmøde piger kl. 19,00 i Egely 
   30.  Kapsejlads op/ned bane Skippermøde  kl. 9 
 
Maj:   02. 1. mandagssejlads 
   03. Træningssejladserne starter i Sejlerskolen 
   04. Pigesejlads starter 
 
Juni:   14.  Sidste  sejlerskoletræning forår 
   17.  Grillaften  kl. 18.00 
   27.  Sidste mandagssejlads forår 
 
Juli:    God Sommer 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 11 juni 

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
        og få Gambøtposten sendt på mail.  

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 4 gange om året i starten af  
januar, april, august og oktober.  

Indlæg og billeder  
til bladet er meget velkomne      

   Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Carl Nielsen  
tlf. 20 48 58 75. Indlæg til Gambøtposten sendes til:  

bladet@thuroesejlklub.dk         
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   

Den lune vinter er ved at være forbi og vi skal endelig i gang med forårets og 
sommerens aktiviteter. 
Året 2015 bl.a. med vor 75 års jubilæums dag er afsluttet, og bestyrelsen har her 
fra starten af det nye år haft rigeligt at gøre. I januar måned skulle arbejdet med 
præsentation af Vedtægtsændringerne til Generalforsamlingen være færdigt, mod 
en ny og mere strømlignet organisation. 
Generalforsamlingen forløb godt, Beretning og Regnskab blev vel modtaget, og 
kassereren gennemgik på sin lune måde ændringer til Vedtægterne § 8 og 14. 
Oplægget til § 14 vil give en mindre bestyrelse ved, at de stående udvalg med 
plads i bestyrelsen bliver Sejlads og Aktivitetsudvalg, Ungdomsudvalg, Hus- og 
Anlægsudvalg, Kommunikationsudvalg, men også at disse udvalg består af un-
derudvalg efter behov.  
Der var 63 medlemmer som på generalforsamlingen stemte for forslaget, ingen 
stemte imod, men på grund af vore Vedtægter blev der indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling med afholdelse den 24. februar, her blev der ligeledes stemt 
for forslaget, alle fremmødte denne dag på 35 medlemmer, stemte for. 
Det betød at vi har 3 medlemmer som er fragået i bestyrelsen, Kim Isager som 
formand for broerne, Carl Nielsen som formand for Bladudvalget og Erling Ju-
stesen som formand for Handicapafdelingen. Tak for jeres arbejde i bestyrelsen. 
Det er mit håb at denne ændring bliver til gavn for det fremtidige bestyrelsesar-
bejde, til udvikling af klubben fremover. 
Det er med spænding vi ser frem til aktiviteterne 2016.  Klubbens standerhejs-
ning bliver med præsentation af klubbens fremtidige aktiviteter og aktivitetsni-
veau, heri indgår: 
Sejlads på vandet bliver i klubbens indkøbte J-70 både. Udvalget har arbejdet 
ihærdigt for, at bådene skulle blive attraktive at bruge for alle udvalg. Det er flot 
at det lokale erhvervsliv på denne måde ved en økonomisk håndsrækning, vil 
være med til at støtte op om J-70 projektet. 
I 2015 fik vi også midler fra Svendborg Kommune fra Fonden for Lokale Initiati-
ver og det betyder at der også ved Standerhejsningen, kan præsenteres 2 nye føl-
gebåde til brug for aktiviteterne. 
 
Cittaslow er ikke noget vi umiddelbart forbinder med Sejlads, men det sker, den 
10. marts hvor vi bliver vi certificeret som forening. Hvad vi kan bruge det til i 
klubben, får du meget mere at vide om på standerhejsningsdagen. 
Vi har fået tilsagn om at vor borgmester Lars Erik Hornemann gerne vil deltage 
og i denne skrivende stund arbejdes der også på at DS-Generalsekretær Mads 
Kolte-Olsen finder vej forbi Thurø Sejlklub. 
Hold dig løbende opdateret på klubbens hjemmeside, men reserver allerede nu 

                                      

 Søndag, den 17. april kl. 15,00 til Standerhejsningen 
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Ildsjæl fra Thurø Sejlklub hædret 
 
Mette Christoffersen, ungdomsleder i Thurø Sejlklub, blev hædret i Odense 
Sportscentrum, da hun d. 9. marts modtog prisen som ”Årets kvindelige idræts-
leder”. Prisen for årets kvindelige idrætsleder er indstiftet af Fynske Idrætsfor-
bund, og blev uddelt på organisationens repræsentantskabsmøde. 
 
Fynske Idrætsforbund anførte, at motivationen for Mette Christoffersens modta-
gelse af prisen var, at hun er gået forrest for klubbens ungdomsarbejde i en perio-
de, hvor afdelingen er vokset fra 10 til 50 aktive medlemmer i løbet af en 5-årig 
periode. 
 
I løbet af perioden har Mette arbejdet for, at afdelingens udstyr har gennemgået 
en omfattende fornyelse og renovering, at klubben har rekrutteret de mange nye 
sejlere til afdelingen samt ikke mindst at opbygge en velfungerende og bæredyg-
tig organisation bestående af mange frivillige hænder, der tilsammen løfter opga-
verne. Fynske Idrætsforbund fremhævede særligt Mettes evne til at motivere de 
frivillige, at skabe rammer for deres udfoldelse og hendes evne til at organisere 
arbejdet. Af de grunde modtog hun prisen. 
 
Formand for Thurø Sejlklub Ib Oldrup, var til stede, da Mette Christoffersen 

modtog prisen, og udtalte efterfølgende: ”Et godt og fortjent valg, Fynske Idræts-

forbund har truffet med udnævnelsen af Mette. I Thurø Sejlklub er vi naturligvis 

stolte af, at Mette er blevet årets kvindelige Idrætsleder på Fyn. Der sker rigtig 

mange positive ting i vores sejlklub lige nu – og Mette er en af de mange ildsjæle, 

som i mange år har været med til drive en positiv udvikling i klubben”. 
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Men…..man plejer at sige at bag en mand er der altid en kvinde i baggrunden. I 

dette tilfælde er det bag denne kvinde, står en mand. Et helt unikt samarbejde og 

med hele familien som aktive omkring ungdommen, står Lars og bakker op i tykt 

og tyndt   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt gået begge to, se i øvrigt  også artiklen vedr. Cittaslow, hvor Lars får 

overrakt diplom til TSK fra Cittaslow foreningen i Svendborg.    

_____________________________________________________________ 

Ud over dette har både Mette og Lars været primus motor i  ”projekt fliser på 

havnen”   Et parti fliser var blevet i overskud ved SSP i Kirkeby og fliserne kun-

ne erhverves ved blot at fjerne dem.  

En kæde blev iværksat, og med fælles hjælp er disse nu stablet og er klar til af-

hentning og pålægning på arealet, hvor vore ungdomssejlere har bådene liggende 

om sommeren. Det gør det langt nemmere at køre bådene hen over pladsen, 

Flot initiativ og tak til giveren af fliserne.        
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Forårsklargøring af Solinger og 806 
 

Kære Sejlere som har fornøjelse af at sejle i Solinger, unge, gamle, drenge og piger  
Så er det nu du har chancen for at få en eller flere hyggelige dage sammen med sej-
lerkammerater, hvor vi  gør bådene klar til sejlsæsonen. Vi starter i weekenden d. 
3og 4 april kl. 10. og fortsætter d.9og 10 april kl. 10. 
 
Sæt kryds i kalenderen, så du kan deltage mindst en af weekender med at klargøre 
bådene til endnu en forrygende sejlsæson. Hvis vi bare er mange nok, behøver det 
ikke at tage så lang tid. Husk godt humør og noget praktisk arbejdstøj. 
 

Vi  ses  
Jørgen Holme 

__________________________________________________________________________ 

Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.  
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Projekt fliser til TSK: Billeder fra FB,TSK Ungdom 

På en kold og 
ikke mindst våd 
marts lørdag 
blev der arbej-
det på  fuld tryk 
ved:  
 
SSP i Kirkeby 

Den yngste var 5 år og den ældste 75 
år. Sådan - Der blev knoklet med at 
stable fliser på paller.   

Samarbejde i klubben på tværs af generationer, så dejligt 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 
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Et mega projekt lavet over vinteren på Søndervej,  
er nu snart ved at være fuldendt 

 
En flok ihærdige  med-
lemmer har onsdag efter 
onsdag, nogle uger endog 
også om mandagen, 
knoklet i en hal med at få 
vores flagmast til at se 
smuk ud til årets stander-
hejsning. Et stort stykke 
arbejde er ved at være 
tilendebragt og vi glæder 
os alle til at se det smuk-
ke resultat   

Diverse blokke, jomfruer og 
rundholter på snor i hallen 

på Søndervej. 
 

I baggrunden skimtes de 
nyindkøbte J 70 både    

 

Arbejdet ledet og fordelt på kyndig 
vis af: Kim Isager 

 
Godt gået alle i frivillige hjælpere. 

 
 
.  

Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 
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Kilde FB: Lars Christoffersen 

Så er Thurø sejlklub blevet Cittaslow certificeret, hvorfor kunne nogle spørge - 

vi kører jo fuld fart fremad. Ja netop vi har et affarende sted og kursen er sat, 

men har vi et påkommende sted, hvor skal vi hen? Vi skal måske snart til at finde 

vores mission og vision, så var det måske meget godt lige at stoppe op og kigge 

på sneglen i cittaslow logoet, hvor man aldrig må oversætte slow med langsom, 

men kun med orderne, “at tage sig god tid” som er noget helt andet, at tage sig 

tid til det gode liv, det er vi allerede gode til i Thurø sejlklub, men måske vi kan 

blive endnu bedre.  

 

Certifikat modtaget d. 

10/3-2016 
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Søsætning lørdag d. 16. april. 
 
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal ven-
te. Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi 
alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne 
frem.  

Vigtigt at læse herunder. 
Vi har igen i år lidt af en udfordring, idet optimister og ungdom gerne vil have 
masteskur og pladsen til deres aktiviteter fredag den 22. april. Det vil sige at vi 
skal have vore master ud af masteskuret og gerne væk fra optimist pladsen inden. 
Vi regner med at rørene som grænser til parkeringspladsen bliver lagt et par me-
ter længere mod vest, end de plejer. Så masterne kan ligge der, indtil der ikke er 
så mange tilbage. Så kom og hjælp med at flytte og holde øje med din mast. Især 
dem der ikke skal have mast på lige med det samme. 
 

Til efteråret vil optagningen blive den 15. oktober. 

 
Joller på pladsen. 
Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på 
pladsen. Derfor skal alle der kommer med jolle, som skal stå på plad 
sen henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jol 
le på pladsen.havnen@thuroesejlklub.dk    
Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem  
det er, og at der er plads. Husk at disse joller skal flyttes væk fra pladsen senest  
en uge før vi har optagning af både i efteråret. 
 
Broerne. 
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne.  
I år vil der være standerhejsning søndag den 17. april kl. 15. Vi håber der er man-
ge der har fået master i, så der kan blive flaget over top. 

 
Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er 
ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel. 
 
Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for overnat-
ning andetsteds.  Det er kun de pladser vi har til vore gæstesejlere. 
 
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af 
fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen 
mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim. 
Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgs-
formanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget 
gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser. 
Den opdaterede venteliste kan ses på hjemmesiden under menu havn.  
          Broudvalget.  

mailto:havnen@thuroesejlklub.dk
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Vi glæder os i denne tid.......... foråret og en ny sæson er på vej. 
 
Ungdomsafdelingen er så småt begyndt at røre på sig. Vi starter sæsonen først i 
april for de mest rutinerede af vores sejlere og omkring 1. maj vil alle være i gang. 
 
Vi glæder os til sæsonen med træning tirsdage for dem der gerne vil sejle kapsej-
lads. Her bliver der også et “vandtilvænningshold” hvor de af hvor nye sejlere der 
har lyst er velkomne til at være med. 
 
Torsdag bliver vores store træningsdag hvor alle er på vandet startende med 1. og 
2. års sejlere fra kl. 16.00. 
 
Vi sætter som noget nyt Advent turesejlads i søen fra i år. Formålet et at uddanne 
komplette sejlere. Det vil sige teknisk dygtige sejlere som samtidig er i stand til at 
udvise godt sømandskab. Det vil blive forskellige former for sejlads, der vil blive 
arbejdet med søkort, navigation, vejr, knob og mange andre ting. 
 
Det ser vi meget frem til at få i gang. Man skal have sejlet 2 år før man kan kom-
me med på advent tureholdet. 
 
Vi glæder os til at tage klubbens nye ribber i brug. Jeg er også sikker på at ung-
domsafdelingen får glæde af de nye J70‘ere. Skønt så heldige og dygtige vi har 
været til at få fondsmidler hjem til klubben.. 
 
Midt i januar måned havde vi overnatningsweekend med meget stor tilslutning. 
Det foregik i Thurøbund hytten. Det er vores unge trænere der arrangerer og det 
gør de fantastisk. Ungerne elsker det og overnatningsweekenden er legendarisk. 
 
 
Første uge i skoleferien 
bliver der vanen tro 
sommersejl i klubben. 
Der vil være tryk på 
kedlerne og forventeligt 
deltagelse af ca. 30 - 40 
børn. Det plejer at være 
en fantastisk succes og 
bliver det med garanti 
også i år.  
 
Vi ses på havnen. 
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Hyggelige timer i vinter 
 
Det har været en fornøjelse at arrangere disse onsdag eftermiddage. 
5 gange er vi mødtes fra kl 15.30 – 17.30. I starten var vi et lille 
bord fuld, men efterhånden måtte vi sætte flere borde sammen. 
En kop kaffe lidt sødt og lidt salt, måske en øl og de fleste gange 
har en eller anden givet et par flasker boblevand som vi har skålet i 
og snakken er gået på kryds og tværs. 
 
Jeg lægger op til, at vi til vinter igen åbner Egely en gang om måneden … og 
denne gang byder på aftensmad. 
Dette betyder dog, at der skal tilmelding til nogle dage før så jeg/vi 
ved hvor mange der kommer den enkelte aften. 
 
Jeg forestiller mig, at man giver ca. 30 kr. for maden, børn 20 kr og 
så kan man købe en af klubbens øl/vand eller en flaske vin til de 
sædvanligvis lave priser – det er også frit selv at have drikkevarer med. Vi kunne 
mødes kl 17.00 og hjælpes ad med at opstille borde, 
dække bord og evt. med madlavningen (en lille gruppe), spise ca. kl 18.00 og el-
lers bruge talegaverne i det omfang man har lyst til og hjælpe med oprydningen. 

 
 
En enkelt sang eller et par vittig-
heder kunne måske snige sig 
ind. 
Det lyder som det kunne være 2. 
torsdag i måneden startende fra 
10. november, som jo godt nok 
er Mortensaften – men gås får I 
ikke det bliver helt dagligdags 
mad – tænker det første gang 
bliver en gryderet. Mit håb er at 
flere af vore medlemmer vil mø-
de op til arrangementerne, delta-
ge i samværet på kryds og tværs 
af generationer, skabe et større 
fællesskab om vores klub. 
 
 
 

Der er kun én måde at blive en del af et fællesskabet, nemlig at deltage…. 
 
Jeg annoncerer om arrangementerne på TSK´s Hjemmeside. 
På gensyn i TSK – Inna Krat 



17 Thurø Sejlklub 

Deapokalen 2016  
 
Når jeg ser på denne pokal med navne påført på personer der har udført et godt styk-
ke arbejde og samtidig ikke har tabt gnisten, kan jeg se at et navn mangler blandt 
alle de gode mennesker som er nævnt. 
 
Nogle navne som mangler kan være bestyrelsesmedlemmer, men vi er så beskedne i  
bestyrelsen, at vi ikke deler en vandrepokal ud til os selv. 
 
Årets navn er en person som har arbejdet ihærdigt i mange år for klubben. Denne 
person har indgået i mange udvalg og vel nok på en eller anden måde påvirket til, at 
vi er den klub vi er i dag. 
I forbindelse med vort 75 års jubilæum, påtog du dig at hjælpe bestyrelsen, selv om 
du var fratrådt bestyrelsesarbejdet, at skabe de bedste rammer for jubilæumsåret.  
 
Du er arbejdsramt men fik alligevel tid med hjælp af din festgruppe at stille et godt 
festligt og fornøjeligt og alsidigt program op til festaftenen. 
 
Det du får Dea pokalen for i 2016, er at du fandt tid i den 13-time, at i gangsætte og 
få lavet et jubilæums skrift, du fik endda bestyrelsen til på et bestyrelsesmøde at gi-
ve ekstra penge med overskri-
delse af budgettet, med den be-
mærkning om, du søgte Fynske 
Bank og håbede at alt gik godt- 
og det gjorde det. 
 
Pokalen gives ikke alene til dig 
for at du tidligere kunne have 
fået den, men også for at du løf-
tede klubben med den forskel du 
her gjorde. Alle klubmedlemmer 
havde mulighederne. 
 
Restoplaget bliver en god vel-
komstgave til vore nye medlem-
mer, der nu kan få tilbageblik på 
klubbens historie. 
 
Endnu engang tak skal du have 
for din ide og du hang ved. 
 

Vandrepokalen gives til: 

Ingeborg Andersen 
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Pigesejlerne 
 

Alle pigesejlerne skal huske  

 

at tilmelde sig den kommende sæ-

son. Det gør man online på hjem-

mesiden, og vi vil meget gerne 

have tilmeldinger snarest muligt og 

senest første uge af april.  

Man må gerne tilmelde flere på 

samme tid.  

  

 

Vi starter sæsonen med fordelingsmøde den sidste onsdag i april, dvs. den 27. 

april kl. 19.00 i Egely. Der vil vi uddele sæsonens program og besætningslister 

  

Sejladserne starter som altid hos Pigesejlerne den første onsdag i maj, og det er i 

år den 4. maj. Vi mødes på pladsen foran havnehuset kl. 18.30.  

Vi glæder os også til at se alle og til en forhåbentlig super sejlsæson!  

 

Husk at tjekke din redningsvest inden sæsonen starter!  

 

Carl vil gerne komme at demonstrere, hvad du skal være opmærksom på, så tag 

din vest med til fordelingsaftenen. 

 

  

      Mange sejlerhilsener 

       Pigesejlerudvalget 

Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert. 
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J 70`ere klar til sæsonstart 
 
Thurø sejlklubs to nye klubbåde vil ligge sejlklare i vandet til standerhejsningen 
d. 17. april. 
Bådene ankom på trailer til Thurø d. 12.02.2016 og er i skrivende stund ved at 

blive forårsklargjort. 
 
J70`erne er en sportsbåd der kan sejles af alle. Bådtypen er den hurtigst voksende 
bådklasse i verden og er valgt af Dansk Sejlunion (DS) som den bådtype man an-
befaler som klubbåd. DS igangsatte i 2014 Sejlsports-ligaen i Danmark hvor der 
netop sejles i J70`erne. Grundtanken ved Sejlsportsligaen er at det er klubberne 
som sejler imod hinanden i ens både. Et koncept de ligner den model Thurø sejl-
klub i mange år har brugt med klubbens Solinger i form af ”Mini Fleet” som der 
har været sejlet om torsdagen i mange år. 
 

 I 2015 deltog Thurø sejlklub i Sejlsportsligaens 2. division med en blanding af 
unge og ældre sejlere. Thurø sejlklub placerede sig som nr. 9 ud af 18 klubber 
med en 4 plads til stævnet i Faaborg som bedste resultat. Vi deltager igen i 2016 
med det mål at forblive i ligaens 2. division og med målet om at rykke op i 1. di-
vision indenfor 3 år. 

Thurøsejl klub: Sejlsportsligane 2015 – stævne i Faaborg   målgang: Thurø med grå genakker) 
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Ligastævnerne er absolut seværdige med sejladser tæt på land, stor intensitet og 
aktiviteter på land. Så sæt en dag af og tag ud og hep på vores hold og oplev den 
fed stemning der er omkring Sejlsportsligaen. 
 

 
 
Ligastævner i 2016: 
Oure (Lundeborg): 2. division, 14.-15. maj 2016 
Oure (Lundeborg): 1. division, 20.-22. maj 2016 

Juelsminde: 1. division, 10.-12. juni 2016 
Juelsminde: 2. division, 18.-19. juni 2016 

Thisted: 2. division, 20.-21. august 2016 
Thisted: 1. division, 26.-28. august 2016 

Skovshoved: 2. division, 10.-11. september 2016 
Skovshoved: 1. division, 16.-18. september 2016  

 
J70 og Thurø sejlklub: 
Klubben har været så heldig at Mærsk Fonden har donneret penge til indkøb af en 
J70 båd i forbindelsen med klubbens 75 års jubilæum. En stor tak til Mærsk for 
den flotte gave. I slutningen af november 2015 satte en gruppe ”gamle mænd” sig 
sammen for at få flere J70´ere til klubben.  Den store vision, ”Projekt j70” er at 
klubben skal have i alt fire stk. J70´er til erstatning for de gamle solinger der nu i 
15 år har været flittig brugt af pigesejlerne, sejlerskolen, soling sejlerne og til 
mandagskapsejladsen. Med det nye Projekt J70 er det tanken at skabe et miljø 
omkring sejlads der kan være til glæde for alle der gerne vil sejle med en spænd-
vide fra de der gerne vil lære at sejle til der har ambitionerne om at sejle kapsej-
lads på absolut 
topplan. Der-
udover skal 
projekt J70 
danne rammen 
for et samar-
bejde med an-
dre klubber og 
være med til at 
skabe et attrak-
tivt sejlmiljø 
der rækker ud 
over vores 
egen klub.  
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En af grundtankerne omkring projektet er at bådindkøb og drift af bådene skal 
være selvfinansierende. Det er bestyrelsens ønske, at aktiviteterne omkring 
klubbens både skal kunne hvile i sig selv og derfor er bådene sponsoreret og 
den daglige drift brugerbetalt. I den forbindelse vil bådene også blive lejet ud til 
sejlere fra andre klubber, til stævner og til arrangementer. I øjeblikket har klub-
ben sponsoraftaler med: 
Hotel Svendborg: 150.000 kr. - Fynske Bank: 100.000 kr. – Stjerne stilladser: 
75.000 kr. – Advokat huset: 20.000 kr. – Middelfart Sparekasse: 20.000 kr. 
Derudover har North Sails givet gode rabatter på indkøb af sejl til J70´erne. Vi 
vil gerne takke vores sponsorer for den store opbakning og glæder os til det 
fremtidige samarbejde. Thurø sejlklub har desuden stillet 100.000 kr. til rådig-
hed for projektet  og vi forventer at projektet bliver i stand til at returnere belø-
bet  til klubben hen over ren årrække. 
 

Projektet er blevet præsenteret på et bestyrelsesmøde i december og efterfølgen-
de er der d. 18.01.16. afholdt et informationsmøde omkring Projekt J70. Ligele-
des er projektet er blevet præsenteret på Generalforsamlingen d. 31.01. 16, der 
har været afholdt klubbådsmøde d. 29.02.16. hvor brug af klubbådene er blevet 
drøftet og endelig samme aften møde for de der er interesseret i at deltage i 
Sejlsportsligaen 2016.  I skrivende stund er vi begyndt at planlægge sæsonen og 
der er enighed om at vi befinder os i en overgangsfase hvor der vil være to 
J70´ere, fire solinger og en 806´er til rådighed i 2016 sæsonen. Det vil være en 
sæson hvor vi skal finde frem til hvordan vi fremadrettet skal drive klubbådene 
så vi opfylder ønsket om en balanceret drift og får tilgodeset behov og ønsker 
fra klubbens sejlere fremadrettet.  
 

 

J70 udvalget: 
Torben Stange Pedersen: (Holdleder Sejlsportsliga, sponsor ans., sejlindkøb) 
Bjerne Sørensen:(Sponsor ans., fonde, alt mulig mand, bådsmand) 
Henrik Buchwald: (Sponsor ans., teknisk support, pr, organisering) 
Ib Oldrup: (Best. rep., sponsor ans., organisering ) 
Henrik Meyer (Formand J70, organisering, pr, bådsmand) 
 

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller gerne vil 
bidrage med noget. 
 

Vi glæder os til at komme på vandet og til en sæson fyldt med aktiviteter i den 
”gamle” klub!  
 

 

Venlig hilsen 
Henrik Meyer 
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Onsdagssejlads….  
                         også om vinteren. 
 
Mandag eftermiddag, hvor de fleste fra holdet er til sang i Carolinekoret, lyder 
spørgsmålet: Hvem skal med på onsdag? 
Vi er 9 der sejler. Jesper har plads til 6 personer. Alle 9 er i deres bedste alder. 2 
fra 1936, 1 fra 37, 2 fra 38, 1 fra 40, 2 fra 41 og en ung mand født i 1946. Holdets 
gennemsnitsalder er 76,8 år. 
 
Hvad betyder alder for sejlads? At sejle er at leve. Det gør vi så hver onsdag, altså 
kun når vejret er til det. Vi blev hurtigt enige om, at der ikke kan sejles, når havet 
er frosset til. Det tog lidt længere tid at nå til enighed om at aflyse, når vinden var 
over 12 m/s og det samtidig var regnvejr. 
 
Ud fra disse 2 klare regler mødes vi så hver onsdag i Gambøt året rundt. Da der jo 
er tale om lidt ældre mænd, tages hensyn til mødetidspunktet. 0930 finder alle 
passende, så er der tid til at komme op og få smurt en madpakke. 
Når ugens 6 deltagere vandrer ud af broen, er opgaverne allerede fordelt. En tager 
elkablet med ombord. En låser op og stuver det medbragte grej væk, flaget sættes.  
 
En fjerner måger-
nes efterladte lort, 
muslingeskaller og 
valnøddekerner. 
Der tændes for 
fyret, deltagerne 
skrives i logbogen, 
rullefokken monte-
res, storsejlspre-
senningen fjernes, 
skøder, spilhånd-
tag og fald kom-
mer på plads. Når 
motoren er startet, 
er vi klar. Straks efter at vi har forladt pladsen, sættes storsejlet. Jesper falder til 
vinden og fokken rulles ud. 
 
Nu følger et meget vigtigt punkt på dagsordenen, vi skal have te. Når drengen er 
med er der ingen tvivl, det er ham der skal i kabyssen og varme vand. Det er 
straks værre de uger, hvor vi skal igennem en længere diskussion om fødselsår og 
måned, for at finde den yngste. Yngste mand skal varme vand og lave te. Det kan 
forekomme, at vi ikke har noget te, så må vi nøjes med varmt vand med honning 
og Hansen Præsident.  
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Til tider lyder der bebrejdende udbrud fra kabyssen, når Jesper krænger for meget 
inden tevandet  er fordelt i krusene. Drikken indtages i cockpittet. Vi sidder på 
hver sin skumgummiplade, den luner så dejligt i bagen. Det gælder om at få ind-
taget sin te og afleveret krusene inden Lunkebugtens strabadser. Er der noget bed-
re end at få lov til at trække i spilhåndtagene? Det giver både motion og varme.  
 
Helt i top er det, at krydse i modvind og modstrøm gennem Rudkøbingløbet. 
Rorgængeren lægger dagens kurs. Gambøt havn er placeret på landkortet så Lo-
hals, Lundeborg, Dageløkke, Rudkøbing, Strynø, Ristinge, Marstal, Ærøskøbing, 
Drejø, Skarø, Ballen, Fjellebroen og Korshavn, hver især kan besøges på en dag-
sejlads. 
 
I vintermånederne må Rudkøbing tit holde for, den korte sejltid kan alle klare 
med varmt tøj, selv om temperaturen er i nærheden af frysepunktet. 
 
 
Da holdet består af mænd 
lidt op i årene er væskeind-
taget stærkt aftaget. Tidli-
gere gik der ikke lang tid 
efter teen, før en eller an-
den mumlede noget om en 
kold øl. Sådan er det ikke 
mere. Det der kommer ind 
skal også ud, især når det 
er koldt.  Det giver trafik 
op og ned i kahytten. Al 
optræden fra agterste pulpit 
er forbudt, vi bruger toilet-
tet. Hver gang nogen har været nede, 
lyder ordren luk lugen, så varmen ikke 
slipper ud. Temperaturen i kahytten 
skulle gerne op i nærheden af 25 grader 
inden frokosten. 
 
I Rudkøbing lægger vi til, hvor der er mest læ. Trafikhavnen er et yndet sted. For 
sejl ind mellem molerne, fokken rulles op i vinden, to mand på fordækket og 
bjærger storsejlet. Vi er over den alder, hvor der pusles med sejl på de vilde vo-
ver. Herefter finder vi en god plads. 
 
Når Jesper er fortøjet og overtøjet lagt, går vi en tur. Der er mange gode ruter i 
Rudkøbing. Vi nyder at gå ud langs badeanstalten, forbi tennisbaner, plejehjem, 
kolonihavehuse alt imens vi nyder udsigten. Hvis vi er meget sultne, afkortes tu-
ren op forbi møllen ellers ud forbi lægehuset.  
                       Fortsættes side 26 

Nogle gange ryddes der for sne inden 
Jesper lægger ud fra havnen i Gambøt 
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Før tilbageturen kommer det uundgåelige spørgsmål: ” Aage har du noget med i 
dag”? Hvis svaret er bekræftende får brugsens bagerafdeling ikke solgt wiener-
brød til os den dag. Aage er en sand mester i hjemmelavet æblekage med fløde-
skum i rigelige mængder. Hans andre specialiteter er kolde pandekager med smør 
og farin eller hvad med brødæggekage med sukker og hjemmelavet syltetøj. 
Vores problem med brødæggekagen eller andre runde kager er udskæringen. 6 
personer giver 60 grader til hver. 5 personer giver 72 grader kage, men det går 
helt galt når vi er 7 ombord.  360 divideret med 7, at få det skåret ud efter en vin-
kelmåler så alle får lige meget det er svært. Det er  nok den egentlige grund til, at 
besætningen er 5 eller 6 personer. 
 
Når motionsturen er overstået er vi klar til frokosten. Madpakkerne kommer på 
bordet og til en god sildemad hører også en øl og en snaps. Efter årelang erfaring 
og talrige forsøg er valget nu faldet på  O P Andersen. Under måltidet klares ver-
denssituationen. Desværre må vi ikke spise ret meget, vi kan alle huske dengang, 
vi uden risiko for vægtforøgelse spiste op til flere stykker brød. Den går ikke læn-
gere. Efter maden kommer kaffen på bordet og så den længe ventede kage. Livet 
er da skønt. 
 
Inden hjemturen aflægges havnetoilettet lige et ekstra besøg. Hvis der er folk på 
kajen, skal der også lige snakkes lidt med dem. Folk der kommer i havnene har 
god tid uden for sejlsæsonen. Vi hører meget af de lokale. Deres syn på tingene 
ligger tit langt fra det man kan læse om i avisen. 
 
På Strynø er det aktuelle emne trekantsejladsen mellem Rudkøbing, Strynø og 
Marstal. Færgetrafik er der altid en mening om i Marstal. Ristinge har fået sin 
havn uddybet, men mangler stadig uddybning fra anduvning ind til havnen. Det 
er noget med EU midler. På Drejø går vi tit en tur til Drejøs gamle havn. Sådan 
har hver af vore destinationer sit eget særpræg. 
 
Alle i besætningen går uden stok, en har lidt ondt i låret, holdets yngste taler om 
ondt i knæet, men vi har besluttet, at det kan gås væk.  
På hjemturen vendes de verdensproblemer, der endnu ikke er klaret, tidligere var 
der  besætningsmedlemmer der drak en pilsner. De tider er forbi. Nogen skal cyk-
le, andre køre i bil og så går det jo slet ikke. Tænk hvis kørekortet bliver taget, 
hvordan i alverden skal vi få et nyt? Nogen siger, at de ikke længere husker så 
godt, men så længe de kan finde vej til Gambøt hver onsdag, er der ingen væsent-
lige problemer. 
 
Når Jesper igen er fortøjet i Gambøt, bliver der rigget af. Efter landgang holdes 
mandtal. De første på broen venter til den sidste er godt i land. Det dur ikke, hvis 
nogen ryger i havet. Efter et tak for i dag, vi ses næste onsdag, kører alle hver til 
sit.   
            HL 
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Kapsejlads 2016 
 
Programmet fra hjemmesiden med tilmelding til aftenkapsejlads. Kan kopieres 
fra http://thuroesejlklub.dk/?p=35 
 

o   Lørdagssejlads i aftensejladsserien lørdag den 30. april 
o   Første sejlads for aftensejlads mandag den 2. maj 
o   Sidste sejlads forår 27. juni 
o   Første sejlads efterår 8. august  
o   Øhavet Rundt lørdag den 20 august 
o   Sidste sejlads 24. september 

Se de aktuelle vejrmålinger på: www.thuroesejlklub.dk/vejr 

For kapsejladsudvalget : 
 
Per Røssel 

DS Fynskredsen kapsejladskalender 2016 
Se hjemmesiden. 

Klubber i den fælles Kapsejladskalender DS Fynskredsen:  

 
Odense Sejlklub, Odense Yachtklub, Sejlklubben Fjorden – Odense  

Kerteminde Sejlklub, Nyborg Sejlforening, Lundeborg Sejlklub,  

Skolerne i Oures Sejlklub, Østfyns Brætsejlerklub, Thurø Sejlklub, Thurø 

Windsurfing Klub, Troense Bådelaug, Svendborg Amatør Sejlklub,             

Svendborg Sunds Sejlklub, Ballen Sejlklub, Fjellebroen Sejlklub, Faaborg 

Sejlklub, 

 Faldsled Sejl- og Motorbådsklub, Rudkøbing Sejlklub,    

Ærø Sejlforening,  

Kiteboarding Danmark 

                      ”At sejle er at leve” 

 

Tilmelding og sejladsinfo: Se klubbernes hjemmesider 

http://thuroesejlklub.dk/?p=35
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Flora på 10 ugers sommertogt  
(3. del) 

Vi sejlede videre fra Søder-
købing til Snøfveltorp. En 
meget lang sejlads på 5,7 
sømil. En del sluser og broer 
senere spiste vi frokost ved 
golfbanen ved Snøfveltorp. 
Felix med Anette og Ken 
ankom lidt senere, og vi spi-
ste aftensmad sammen ved 
et bord/bænksæt, som vi 
havde "lånt" af golfbanen. 
Man måtte forøvrigt gerne 
benytte golfbanens fine ba-
derum og toiletter.  

 
Vi stod op til en skøn morgen med solskin, 
og spiste morgenmad sammen med besæt-
ningen på Felix.  
De havde ikke så lang tid til deres tur, så de 
ville videre til de Bergske sluser, hvor vi 
havde besluttet os for en overnatning i Nors-
holm.  
Vi mødte en af de store Turbåde, som vi var 
tæt på at sejle ned. Den slap dog med skræk-
ken. Og så har solen skinnet hele dagen. 
Fra Norsholm sejlede vi videre ud på Roxen 
søen, hvor vi kunne sejle lidt for sejl.  
Det var dejligt.  
 

Vi fortsatte til Berg, som ligger 8 
sluser oppe fra Roxen søen. Der er 
et skønt midter bassin, hvor man 
ligger meget fint i læ. Der er også 
en særdeles flot minigolfbane med 
rigtig græs og sandbunkere. 
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I nat fik vi regn og et enkelt torden-
brag, men her til morgen igen sol. 
Vores næste mål var Ljungsbro. Her 
var nogle fine broer, men uden vand 
og el, og vi lå der helt alene. 
På vejen mødte vi endnu en af turbå-
dene, og vi trak godt ud til siden for 
ikke at komme for tæt på, som ved 
sidste møde med en af dem. Det re-
sulterede så i et møde med den stene-
de bund.   
Efter frokost i Ljungsbro gik vi en tur 
til chokoladefabrikken Cloetta og 
købte slik for 242,- s.kr. 
Vi havde bestemt os for at spise aftensmad på havnecafeen. Det kan ikke anbe-
fales. Oksefileten var fyldt med sener og ikke stegt ordentlig. De stegte kartofler 
var kolde og det samme gjorde sig gældende for bearnaisesaucen. Prikken over 
i'et var, at vi kun kunne få letøl, som ikke smagte af noget som helst. 

 
Fra Ljungsbro sejlede vi til Borens-
berg. Efter den første bro kom vi til 
et museum, der lå helt ned til kana-
len. Det var først og fremmest et 
legetøjsmuseum med modeltog og 
biler, men der var også et bådmuse-
um med gamle både og motorer. 
Her så vi et ror med indbygget på-
hængsmotor (se billede). 
I Borensberg er der helt nye flotte 
toilletter og bad  
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Fra Borensberg gik turen videre til  Motala. 
Vi startede ud på Borensøen, og sejlede til den anden side ved Borenshult. Her 
skulle vi igennem 5 sluser (1 enkelt sluse og 2 dobbeltsluser) .  
Vi  ventede i 1 time, da der skulle en turbåd samt et par andre skibe ned, før vi 
kunne komme op. 

         Mens vi ventede så vi en snog, der lå og  
         varmede sig i solen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da vi kom til Motala, kom vi til at 
ligge ved siden af Felix igen, men de 
skulle videre til Karlsborg, så efter en 
øl og en bitter, sagde vi igen farvel til 
dem. 
 
Dagen efter blev vi liggende i Mota-
la. Det regnede lidt og var overskyet, 
så vi brugte dagen til lidt vask og 
rengøring, og så fik jeg repareret mi-
ne solbriller gratis ved en optikker i 
byen. 

Næste morgen begyndte med rig-
tig meget vind, så vi tog en tur på 
akvarium og så på Vätternfisk og 
lokalt kunsthåndværk. Lidt kultu-
relle skal man jo være. 
Vi besluttede dog alligevel at sejle 
over Vättern til Karlsborg. Det 
blev en træls tur med vinden lige i 
snotten, og nogle mærkelige søer, 
så vi bankede i søerne ind i mel-
lem. Vi fik plads ved sejlklubbens 
bro, men skulle betale 150 s.kr. da 
sejlklubben ikke er med i Götaka-
nalens ordning.   
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Næste dag startede vi med en rund-
visning på Karlsborg Fæstningen. Det 
må anbefales på det kraftigste, hvis I 
skulle bevæge jer på de kanter. Meget 
medrivende og underholdende med 
knald- og røg-effekter undervejs. 
 
Efter rundvisningen sejlede vi videre 
til Forsvig. Det blæste meget på den 
første del af turen, mem da vi kom 
frem og var blevet sluset op til en lille 
sø på den anden side af Forsvik, var  
det helt stille.  

 
Vi var nu på det højeste punkt på 
turen (91,8 meter over havets 
overflade) og herefter skulle vi 
kun ned ad bakke. Det skulle 
fejres med champagne og lidt 
snacks. 

Tværsnit af Götakanalen 
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 . OBS. OBS. 
Klubgrillaften i Gambøt 

Fredag d. 17. juni 
 
 
 
 

Igen i år indbydes alle klub- bens medlemmer til en uformel 
grillaften fredag d. 17. juni. Grillen er klar kl. 18. I skal bare 
selv medbringe kød – tilbehør og drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstru-
ment, så tag det med. Vi laver nogle sangblade. Vi håber meget, at se et bredt ud-
snit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmelding er ikke nødvendig, bare 
mød op med madkurv og godt humør.  
Igen i år kommer solingsejlerne og slutter sig til, lidt senere på aftenen. 
På vegne af broudvalget. 
 
 Kim 

   
 

Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.  
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Velkommen til nye medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
Henrik Andersen 

 
Keld Hummer 
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Sejlerskole informationsmøde / TSK 

 
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19:00 til 21:00 afholdes der informationsmøde I TSK 
klubhuset Egely om sejlerskolen og de aktiviteter der planlægges med i løbet af   
sæson 2016. 
Der serveres kaffe/te og brød samt øl og vand. 
 
 
Alle der kunne være interesseret i evt. at starte på sejlerskolen, samt alle elever fra 
sidste år, er velkommet til at deltage. 
Henvendelse kan ske til Steen Andersen på mobil: 25232010 eller på  
 

Mail: steenandersen@thuromail.dk 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 Mikkel Synnestvedt  21724333 
 Bjarne Huusfeldt    40309717  
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Uddrag af venteliste til Broplads 2016 - se resten af listen på hjemmesiden
    

   De skrevet med grønt har låneplads 
 
 
 
 
 
 

1 280 Jan Knudsen 
2 298 Peder Rønnow Pedersen 
3 106 Rene Petersen 
4 177 Simon Høgh Bünger 
5 52 Hanne Moritzen 
6 58 Torben Kruse 
7 445 Curt Sørensen 
8 32 Lotte Knudsen 
9 119 Peter Chr. Pedersen 

10 356 Eva Martensen-Larsen 
11 345 Ulla Dirksen 
12 202 Christian Petersen 
13 327 Anette Hoff 
14 85 Mogens Leth- Larsen 
15 179 Martin Strandberg 
16 612 Per Nicolajsen 
17 338 Lene Kure 
18 392 Ole Wittenberg 
19 108 Karsten Isager 
20 59 Halvor A Pedersen 
21 590 Poul Steesby 
22 27 Mads Flyger 
23 104 Tage Huusfeldt 
24 115 Jesper Henriksen 
25 343 Mikkel Oldrup 
26 33 Lars Richter Jørgensen 
27 163 Jan Christensen 
28 167 Ken Faistrup 
29 713 Lars Christoffersen 
30 749 Morten Birk Christensen 
31 661 Tina Holm Mikkelsen 
32 706 Bo Vigelsø 
33 772 Erling B. Kjeldsen 
34 791 Torben Strange Pedersen 
35 641 Johan Rauff Kristensen 
36 704 Niels Madsen 
37 854 Poul Erik Madsen 
38 196 Mette Hundahl 
39 780 Christine Høstbo 
40 875 Peter Bichel 
41 840 Martin Winter Nielsen 
42 868 Marianne N Hansen 
43 848 Carl Nielsen 
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Kroatien 24/9 til 1/10-2016 
 
PRIS og BÅDTYPER  

 

Hjemmebase er TROGIR, som ligger 10 minutters kørsel fra Lufthavnen 
SPLIT. Under hele turen vil Keld Hummer med egen båd være til rådighed med 
sit lokale kendskab til området efter 25 års sejlads i Kroatien.   

 

OPTION PÅ 4 BÅDE 
ANTAL PERSO-
NER PRIS DKK. PR. PERS. 

             
 
1 BAVARIA 40   4 PERSONER   5.250,00   
    6 PERSONER   4.125,00   

             
 
1 OCEANIS 411   4 PERSONER   5.250,00   
    6 PERSONER   4.125,00   

             

1 SUN ODYSSEY 42,2   4 PERSONER   5.400,00   

    6 PERSONER   4.225,00   

             

1 BAVARIA 45   4 PERSONER   6.075,00   

    6 PERSONER   4.675,00   

 
Inkl. I prisen:  

  

Transfer til og fra Split lufthavn 

Middag den første aften 

Rengøring - Linned - Wifi 

Ekstra:  

  

Påhængsmotor:              €        80,00 

Cruising shute:              €       100,00 

Depositum pr. båd:        €   1.550,00 

Ved kontrakt underskrift betales: 

Bav 40 / Oceanis  -    DKK   8.500,00 

Sun Odyssey        -    DKK   9.500,00 

Bav 45            -          DKK 10.500,00 

Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til: 
 
Keld Hummer: 
 
keldhummer@mail.dk 



40 Thurø Sejlklub  

Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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